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Ze zastupitelstva
Od posledního vydání naeho èasopisu jednalo zastupitelstvo obce
nìkolikrát. Nejprve dne 8. bøezna
jako vdy podal starosta zprávu
o èinnosti. Zprávy podali i pøedsedové nìkolika výborù. Poté byla
schválena zpráva o probìhlé inventarizaci majetku, závazkù a pohledávek obce. Starosta pøedloil
výhled plnìní a èerpání rozpoètu na
roky 2006 - 2008. V souvislosti
s akcí Oprava místních komunikací zastupitelstvo rozhodlo o
odkoupení èástí pozemkù leících
v ulicích, které se mìly opravovat a
jsou v majetku obèanù, aby bylo
moné ulice rekonstruovat. Dále
zastupitelstvo rozhodlo o odkupu
lesních pozemkù v KÚ Jilem a Studená od mìsta Daèic. Stejnì jako na
vìtinì zastupitelstev se zastupitelstvo zabývalo zámìry prodeje nebo
pronajmutí pozemkù.
Na svém dalím zasedání dne
29. bøezna 2005 starosta informoval
o tom, co se odehrálo od minulého

zasedání zastupitelstva. Zprávy o èinnosti podali také pøedsedové nìkterých výborù. Na tomto jednání
byl schválen rozpoèet obce na rok
2005. V souvislosti se zmìnami
kolských pøedpisù místostarosta
pøedloil zastupitelstvu volební a
jednací øád kolské rady pøi Z. Do
této rady za zøizovatele byli zvoleni
MVDr. J. Novák, M. Jinochová a
Mgr. D. Pøikrylová. Dalí èleny kolské rady budou volit uèitelé a rodièe,
podle schválených pravidel volebního øádu. kolská rada by se
mìla, pokud budou vichni èlenové
zvoleni, sejít nejpozdìji do konce
èervna. Na svém prvním jednání by
mìli zvolit svého pøedsedu. Zaèít
pracovat by mìla od záøí 2005, nebo
dle pøání zvolených radních. Pøi této
pøíleitosti zastupitelstvo pøedbìnì
rozhodlo o tom, e bude zruen
výbor kolský a sportovní a bude
zøízen pouze výbor sportovní. Na
tomto jednání v souvislosti se
kolou byl schválen zlepený
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hospodáøský výsledek této organizace (po pokrytí ztráty z loòského
roku ve výi 23 626,- Kè). Tyto
peníze budou pøesunuty do rezervního fondu (fondy tvoøí
pøíspìvkové organizace podle zák. è.
250/2000 Sb.). Dále byl schválen odpisový plán koly. Jedná se asi o
320 000 Kè za rok. Tyto peníze jsou
urèeny na obnovu a údrbu majetku
nad rámec penìz na bìný provoz.
Ukládají se ve fondu investièním.
Zastupitelstvo povolilo èerpat nìkteré prostøedky z pøíspìvku, který
obec poskytuje kole nad rámec provozních nákladù (jedná se o dohody
na praní prádla, pøíspìvek na dopravu dìtí apod.). Dále zastupitelstvo schválilo plán údrby kole.
Byly schváleny pøíspìvky, a to:
22 000 Kè na zásobování obyvatel
Marova a Skrýchova pro p. Kuchtovou a dále 9000 Kè Základní kole
ve Studené na poøádání Dìtského
dne. Byly schváleny pronájmy
pozemkù a jedné místnosti na zdravotním støedisku p. M. aboukové
na zajiování domácí péèe.
pokraèování na str.4

Vlevo - foto z oslavy Dne matek
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Slovo starosty
Váení obèané, v minulém zpravodaji jsem Vás informoval, co bychom chtìli v letoním roce
uskuteènit na úseku investic a
oprav majetku obce. Je ji rozhodnuto o tom, co se bude realizovat, jak
to zmìní vzhled obce, a myslím, e
pøispìje k zlepení spokojenosti
èásti naich spoluobèanù. Poèínaje
mìsícem èervnem zapoène demolice
èp. 26, 27 ve Studené (bývalé Lojdovy
hospody) a v návaznosti i výstavba
11 bytových jednotek. V souèasné
dobì probíhá rekonstrukce v èásti
poty na 1 bj. Obì akce provádí
firma Staving, spol. s r. o. Studená,
která zvítìzila ve výbìrovém øízení.
Vìøím, e vybudované byty pøispìjí
k zlepení bytové situace hlavnì u
mladých spoluobèanù. Je proto
zapotøebí, pokud máte zájem o byt,
podat ádost na obecní úøad.
V pøípadì malého zájmu bychom
museli nabídnout byty obèanùm
mimo obec Studená.
Dalí vìtí akcí je pokraèování
v opravì místních komunikací. Rovnì v mìsíci èervnu a záøí budou
probíhat opravy místních komunikací. Nejdøíve bude vydládìna
kostkami ulice od poty ke kostelu
sv. Prokopa vèetnì prostranství
pøed kostelem. Mým pøáním je do-

konèit zadládìní do Studenské
pouti. Dále budou probíhat opravy
balenou asfaltovou smìsí v ulicích
17. listopadu, V Kolotoèi, Zahradní,
Nerudovì a v místních èástech
Horní Bolíkov a Horní Pole.
Opravu bude provádìt firma
Swietelsky, stavební s. r. o.
Jindøichùv Hradec, která zvítìzila
ve výbìrovém øízení. Finanèní
prostøedky na tuto akci pomohl zajistit poslanec Parlamentu ÈR za
KSÈM Petr Braný. V místních
èástech V. Jeníkov, Domaín, Horní
Pole, Horní Bolíkov, Svìtlá,
Skrýchov byly ve spolupráci s VOD
Jistuza postaveny zvonièky. Ve
spolupráci se Stagrou s. r. o.
chceme provést úpravu plochy na
bývalém Zákostelním rybníku na
trávník, s postupnou výsadbou
døevin alespoò v prostoru vedle silnice na Telè. Spolu s farním úøadem
usilujeme o získání finanèních
prostøedkù na opravu kostela sv.
Prokopa. Pomoc pøislíbil i poslanec
Parlamentu ÈR ing. Jaromír Talíø,
který v rámci poslaneckého dne
navtívil nai obec. Celá záleitost
byla s panem poslancem projednána vèetnì návtìvy kostela sv.
Prokopa, kde se seznámil s tím, co
je nutné udìlat. Pøi jeho návtìvì jej

Noc s Andersenem
Dne 1.4. 2005 v 19 hodin zaèala
v knihovnì Noc s Andersenem.
Úèastnit se mohly dìti od 4. do 6.
tøídy. Celý veèer se konaly rùzné
hry, u kterých nás provázely pohádkové bytosti. Andersen mìl rád
vystøihovánky, a proto jsme se
pokusili ozdobit pohádkový strom
vystøihovanými barevnými motýly.
V pùli programu jsme se vydali
k rodnému domu Vlasty Javoøické,
protoe nedávno bylo 115 let od jejího narození. Navtívil nás pan
starosta a udìlal s námi pár fotek,
které byly vystaveny na obecním
úøadì. Ke konci programu se hledal
ampion pexesa. Paní Klangová
nám pøeèetla pohádku H. CH. Andersena a potom nás s paní Peltanovou odvedly domù. Napsaly: Jana
Adamcová, Jana imková, Simona
Doleelová, Martina Zuzáková,
Mía Krásnovská a Mía Peltanová.

doprovázel pøedseda Okresního
výboru KDU  ÈSL pan MVDr.
Josef Novák.
Obec Studená podala ádost do
programu Obnovy venkova na
akci Oprava kulturního domu
Marov, rovnì i zde jsme byli
úspìní a získali dotaci 100 000,Kè, proto v letních mìsících bude
zapoèato i zde s opravou v rozsahu
200 000,- Kè, ponìvad obec se
musí zúèastnit, pokud chce získat
finanèní prostøedky, èástkou ve výi
50 %. Samozøejmì se bude pokraèovat v dalích akcích.
Rovnì vcelku úspìnì probíhá
spoleèenská èinnost. Uskuteènilo
se setkání s dùchodci, Spoleèenský
veèer, Mezinárodní den en, Den
matek. Velmi zdaøilou akcí byla
návtìva 30 dìtí s doprovodem
z druebního holandského mìsta
Beemster. Chci touto cestou podìkovat Základní kole Studená, ale i
naim obèanùm, kteøí zajiovali
ubytování a stravování holandských pøátel. Vìøím, e dolo
k dalímu navázání osobních
pøátelství, hlavnì mezi mladými
lidmi. K navázání pøátelství jistì
pomùe i projekt Internet pro
obèany, jeho realizace je pøed dopokraèování na str.3
konèením.
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Do projektu se pøihlásilo 119 kusy. Rovnì situace u sbìrného
obèanù. Chtìl bych poádat úèast- dvora, který má myslím odpovídaníky projektu o trpìlivost v souvis- jící provozní dobu, není dobrá. Nìklosti s technickými problémy. teøí nai spoluobèané házejí za
Vìøím, e po kompletním dokonèení vrata nebo do blízkého okolí ve, co
projektu budou odstranìny nìkteré jim doma pøekáí, bez jakéhokoliv
technické problémy, které Vás tøídìní, èím znaènì ztìují práci
rozèilují. Samozøejmì podle fi- obsluze sbìrného dvora. Rovnì
nanèních moností chceme po- problémy na veøejných záchodech a
kraèovat s rozíøením Internetu v èekárnì jsou mnohdy na hranici
do místních èástí,
ale i pro dalí
zájemce ve Studené. Uskuteènila
se oslava MDD ve
Studené a v Horním
Poli.
Nyní bych chtìl
Vai pozornost
zamìøit na bìné
denní radosti, ale i
starosti. Radost
mám z toho, e
nìkteøí obèané
mají zájem o pìkný
vzhled obce a jsou
ochotni pomoci pøi
úklidu zimního posypu, seèení trávy
a podobnì. Starosti
jsou s tím, e kvìtinovou výzdobu na
Foto z oslavy MD v domì s peèovatelskou slubou
autobusovém
nádraí si nìkteøí nai obèané vy- lidské slunosti. Vím, e se to
svìtlují jako samoobsluhu kvìti- netýká Vás, sluných spoluobèanù,
nových sazenic a velmi úspìnì se ale chci Vás touto cestou poádat o
ztrácejí nejlepí sazenice maceek. pomoc a spolupráci. Není v silách
Pokud máte potøebu zajistit si pracovníkù obce vechno uhlídat.
kvìtinovou sadbu, zajdìte za mnou Ne vyjde dalí èíslo zpravodaje,
na obecní úøad, poradím Vám, jak ji uskuteèní se tradièní Studenská
získat. Jetì horí je vìc, e se pou, pro nìkoho vak pøináí
úspìnì ztrácejí lavièky, které jsme urèitá omezení. Chci Vás poádat o
opravili ve snaze zlepit vzhled trpìlivost a pochopení. Stejná siobce. Od loòského roku se ztratily 3 tuace bude i pøi výe zmiòované

Otvírání cyklosezony
Nadace Jihoèeské cyklostezky, do
které je obec Studená pøispìvatelem,
poøádala v sobotu 16. dubna t. r.
akci Otvírání cykloturistické sezony. Akce se konala na trase
Horaïovice - Strakonice - Písek.
Byla dobøe organizována a zajitìna po vech stránkách. Doprava
z Èeských Budìjovic do výchozích
Horaïovic byla zajitìna zdarma
vlakem. Po celé trase jel doprovodný
mikrobus. Po cestì jsme poznali
krásné údolí Otavy a okolní jarní

pøírodu. Akce mìla velkou úèast.
Z Èeských Budìjovic odjídìlo asi
160 cyklistù vech vìkových kategorií a po cestì se jetì 100 cyklistù
pøidalo. Z Písku do Èeských
Budìjovic byla zajitìna doprava
cyklobusy. Poèasí nám pøálo, a tak
jsme strávili krásný den v pøírodì
spoleènì s pøáteli, kteøí mají rádi
kolo jako dopravní prostøedek. Více
informací lze získat na internetu
www.jihoèeské-cyklostezky.cz.
L. Veselá

opravì místních komunikací, kdy
dojde k urèitému omezení pøi pohybu okolo Vaich nemovitostí.
Vìøím, e vzájemným pochopením
se nám podaøí ve vyøeit k oboustranné spokojenosti. K 31. srpnu
ukonèí èinnost závodní kuchynì VD
Styl Studená, co zkomplikuje ivot
hlavnì starím obèanùm. Zjioval
jsem monost veøejného stravování
ve Studené. V
hotelu Bartuek
se
jeví urèitá
monost
stravování (jednalo by
se o denní menu
polévka + výbìr
ze dvou jídel za
55,- Kè). Dalí
monost
stravování
je
v jídelnì Základní
koly ve Studené,
blií podmínky
budou dohodnuty
s vedením základní koly a
budete vèas inform o v á n i . S t r avování je rovnì
moné v bufetu na
námìstí ve Studené, kde se v souèasné dobì øeí
otázka provozovatele tohoto
zaøízení.
Vzhledem k tomu, e se blíí období prázdnin a dovolených, chci
Vám popøát, abyste si na dovolených, které máte pøed sebou, odpoèinuli, zapomnìli na bìné
starosti a naèerpali nové síly do
druhé poloviny letoního roku.
J. Rod
Z Studená dìkuje firmì Mefisto za darování vuøtù na
opékání pro návtìvu z Holandska.
Holandsko - podìkování
Dìkujeme obèanùm ze Studené a okolí, kteøí ve dnech
23.5.  27.5. poskytli ubytování
dìtem i dospìlým z hol. Beemsteru a vìnovali jim svùj èas.
Také dìkujeme za finanèní
pøíspìvky.
Kult. a zahr. výbor pøi OÚ
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Ze ivota koly
terénu bobovat a sáòkovat a po
Mateøská kola
Do tøí tøíd mateøské koly chodnících od jara zase jezdit na
kadoroènì chodí kolem sedmdesáti tøíkolkách. Od pùlky kvìtna do
dìtí. Loòský kolní rok to bylo 75, konce kolního roku jezdíme na
letos 78. Máme jedno pøedkolní od- plavecký výcvik do bazénu do
dìlení, ve kterém jsou dìti, které po Jindøichova Hradce. Dalí zájmoprázdninách pùjdou do první tøídy. vou tìlovýchovnou aktivitou je
Dìti se do koly velmi
tìí. V rámci pøípravy na
vstup do základní koly
se u nich mimo jiné
zamìøujeme na to, aby
byly samostatné pøi sebeobsluze a hygienì, aby
si poznaly své vìci a mìly
v nich poøádek, na rozvoj
g r a f o m o t o r i k y , v yjadøovacích schopností,
pohybových dovedností,
pracovních
návykù,
soustøedìní, pozornosti a
citové stability. Ostatní
dvì oddìlení jsou vìkovì
smíená. V nich se dìti
rùzného vìku jedno od
druhého uèí a navzájem
si pomáhají. Starí Nová poèítaèová uèebna Z
mladím s oblékáním a
krouek
tìlesné
výchovy
pøípravou na rùzné èinnosti, mladí
v tìlocviènì. Dalí krouky ve
se starím snaí vyrovnat. Aèkoliv
kolce jsou hudebnì-pohybový a
nemáme integrovanou tøídu, do
výuka angliètiny.
kolky chodí tøi dìti se zdravotním
handicapem.
Ze zastupitelstva - pokraè.
Program kolky se snaíme oboNakonec bylo rozhodntuto o
hatit o rùzné kulturní akce, napøípoplatcích
za pøipojení internetu.
klad divadelní pøedstavení,
Jednorázový
poplatek byl stanoven
koncerty, výstavy, výlety. Konají se
na
2000,Kè,
cena pro domácí
pøímo v M nebo na nì dojídíme.
uivatele
byla
stanovena
na 300,Vyuíváme agentury, které nabízejí
Kè/
mìsíc
a
za
pøipojení
na
veøejném
kvalitní programy a rodièe pøíli finanènì nezatìují. Ji nìkolik let místì 30,- Kè/ hodinu. Pøipojení
rodièe prostøednictvím dìtí pod- obèanù a podnikatelù mimo projekt
porují záchrannou stanici ivoèichù Obec Studená - internet pro
v Dlouhé Brtnici. Poplatek za be- obèany bude øeeno pozdìji.
Dalí jednání zastupitelstva se
sedu o dravých ptácích a sovách
konalo
16. 5. 2005. Své zprávy pøedslouí na potravu a zdravotní péèi
nesli
pøedsedové
nìkterých výborù
pro ohroené ivoèichy. Pøi zaa
informaci
podal
starosta. Ten injímavém vyprávìní vedoucího
formoval
mimo
jiné
i o výbìrovém
záchranné stanice a pøímém konøízení
na
výstavbu
11
byt. jednotek
taktu dìtí s nìkterými ptáky, které
ve
Studené
(vítìzem
je
firma Stadìti u znají jménem (napøíklad
ving
Studená
s.r.o.),
dále
o výsledku
výra velkého Kubíèka), se vichni
výbìrového
øízení
na
akci
Oprava
dovídáme mnoho poznatkù a uèíme
místních
komunikací
ve
Studené
a
se lásce k pøírodì. Dìti mají ideální
místních
èástech
(vítìzem
se
stává
podmínky pro pohybové vyití.
Mùeme vyuívat tìlocviènu zá- firma Swietelski È. Budìjovice).
kladní koly, rozlehlou kolkovou Byla podána zpráva o hospodaøení
zahradu s novými prùlezkami, kde Vak J. Èechy na vodohospodáøském
lze v zimì díky mírnì svaitému zaøízení obce Studená. Byly

To, co se dìti ve kolce nauèí, mají
monost prezentovat na veøejnosti.
Vystupují na rùzných akcích Obecního úøadu Studená  na vítání
obèánkù, vánoèním koncertu, setkání dùchodcù, schùzi Svazu
tìlesnì postiených, oslavì MD a
Dne matek. Pøipravujeme také besídky pro
rodièe. Na Vánoce
jsme
pøichystali
besídku pro celou M
spoleènì v jedné
tøídì. Neoèekávali
jsme tak velký zájem
rodièù a dalích
pøíbuzných, take
vichni diváci se
dovnitø ani neveli.
Proto besídku ke Dni
matek mìla kadá
tøída samostatnì. Pøi
pøíleitosti rùzných
oslav dìti vyrábìjí pro
své blízké drobné
dáreèky. Vyvíjí se tak
jejich
estetické
vnímání, pozitivnì se posilují citové
vazby na rodinu a procvièují se pracovní dovednosti.
pokraèování na str. 5

schváleny nìkteré zmìny ve
schváleném rozpoètu, dodatek ke
smlouvì o dílo s architektem, který
zpracovává Územní plán obce Studená. Byl vyøazen z majetku pásový
traktor DT 75. Bylo rozhodnuto o
tom, e bude vybrán nový správce
internetových stránek obce a bude
v souvislosti s projektem Obec Studená - internet pro obèany zøízeno
nové místo na správu této sítì.
K tomuto úèelu byla ustanovena
komise. Byly schváleny pøíspìvky,
a to: 3000,- Kè MO ÈSCH ve Studené na poøádání místní výstavy o
pouti, 3000,- Kè SDH v H. Poli na
poøádání Dìtského dne, SDH
H. Bolíkov na poøádání okrskové
soutìe a doplnìní výstroje a MO
ÈSR na poøádání soutìe v chytání
ryb pro dìti (pokud bude otevøena i
veøejnosti). M byla povolena
výjimka z poètu dìtí nad rámec
poètu povoleného vyhlákou, a to o
12, co je do max. naplnìní kapacity
mateøské koly.
V. Èech
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Mateøská kola nemá problém
s nedostatkem docházejících dìtí.
Kadoroènì musí být potvrzena
výjimka naplnit tøídy více ne povoluje vyhláka o pøedkolním
vzdìlávání. Letos odejde do základní koly 20 dìtí. To, e se vechny
dìti tìily k zápisu a ve kole se jim
líbilo, je výsledkem velmi dobré
spolupráce M s uèitelkami
prvního stupnì Z. Dìti u vìdí,
která paní uèitelka je bude v první
tøídì uèit, protoe se s nimi pøila do
kolky seznámit a pohrát si
s nimi.Budoucí prvòáèci nemají
potíe s vadami výslovnosti díky logopedické prevenci na M. Na pøítí
kolní rok bylo do kolky zapsáno 27
dìtí ze Studené a místních èástí.
Vem dìtem pøejeme krásné a
sluneèné prázdniny, budoucím
prvòáèkùm pøítí rok hodnì razítek
a samé jednièky a na nae nové
áèky u se moc tìíme.

kolní druina
kolní druinu navtìvuje 98
dìtí, které pracují ve tøech oddìleních. V mìsíci bøeznu probìhl
turnaj v pikvorkách, v kvìtnu turnaj ve stolní høe echy a dále turnaj
v pexesu. Den dìtí oslavila kolní
druina 1. èervna veèerním
táborákem, soutìním veèerem a
spaním ve kole. Ráno dìti spoleènì
posnídaly a za odmìnu dostaly
medaili.
Základní kola
V tomto kolním roce vychází 32
ákù 9.tøíd.Na støední koly a gymnázia si podalo pøihláku 23 ákù.
V prvním kole pøijímacího øízení
bylo pøijato 21 ákù, zbývající dva
nebyli pøijati pro velký poèet
uchazeèù. Oba byli na støední koly
pøijati ve druhém kole pøijímacího
øízení. Na uèební obory si podalo
pøihláku 9 ákù a vichni byli pøijati na zvolený uèební obor.

Papír za papír
Tak se jmenovala akce, kterou
za pomoci paní uèitelky Vohájkové
uspoøádali áci devátých tøíd. Jejím úèelem bylo vybrat co nejvíce
starého papíru, za který kola nakoupí nový. Vybírání starého
papíru, novin, kartonù, krabic, èasopisù a letákù probíhalo od 3. 3.
2005 do 23. 3. 2005. Podle výsledkù
akce mùeme usoudit, e mìla velký
ohlas. Vybrala se toti skoro tuna

starého papíru, a to 246 kg novin,
118 kg èasopisù, 23 kg letákù,
246 kg starých knih, 167 kg
lepenky a 58 kg netøídìného
papíru. Ty byly odvezeny do sbìrny
a za získané peníze (721,- Kè) byl
pro kolu nakoupen nový papír,
který bude vyuit pro potøeby ákù.
Velmi dìkujeme vem, kteøí se
naí akce zúèastnili.
Za áky 9. tøíd Jana Zuzáková

Na osmiletá gymnázia si podali
pøihláku 3 áci. Jeden ák nebyl
pøijat pro velký poèet uchazeèù.
Dìkuji vem uèitelùm, kteøí áky na
pøijímací zkouky velmi dobøe
pøipravili.
V týdnu od 23. kvìtna do 27. kvìtna
navtívili nai obec a hlavnì kolu
áci, uèitelé a rodièe druební obce
z holandského Beemsteru. Byl pro
nì pøipraven program, který se
podle hodnocení návtìvy velmi
líbil. Chci podìkovat uèitelùm, kteøí
se návtìvì vìnovali, pomáhali pøi
pøípravì programu a programu
samém. Holandské dìti i dospìlí
byli ubytováni v rodinách naich
ákù a uèitelù. Vem touto cestou za
ochotu ubytovat a péèi o návtìvu
dìkuji. Na 5. èervna jsme opìt
pøipravili zejména pro dìti DÌTSKÝ DEN na kolní zahradì.
Chci hlavnì podìkovat uèitelùm,
kteøí ve pøipravili, rodièùm, kteøí
nám pomáhali, Obci Studená, vem
místním, okolním i vzdáleným firmám, podnikatelùm a dobrovolným
organizacím, kteøí nám na tuto
oslavu pøispìli finanènì nebo vìnovali dìtem odmìny do soutìí a nebo
pomohli pøi technickém zajitìní
celé akce. Bez jejich pomoci bychom
tak velkou akci nezvládli. Myslím
si, e vechny akce, které kola
pøipravuje, mají vdy dobrou
úroveò a reprezentují nejen kolu,
ale i celou obec.
Mgr. Libor Hrbek

Svìtlá
Obec se rozkládá na iroké
mýtinì uprostøed rozlehlých lesù,
na místì svìtlém. Odtud pravdìpodobnì dostala své jméno Svìtlá.
Prosvítá  svìtlá se  na svahu
zalesnìné hory Javoøice.
Jako o souèásti panství ternberského se o ní objevuje nejstarí
zmínka v r. 1350. Od roku 1410 byla
pøipojena k Telèi. Souèástí statku
Studená se stala po r. 1557, kdy
poslední pán ze Studené Jan prodal
své panství pánùm z Hradce.
Svìteltí potom konali robotu pìí a
jízdní pøi panském dvoøe ve
Skrýchovì.
V r. 1580 bylo v obci 12 usedlých
rodin  gruntù. Ti vlastnili
pozemky, odevzdávali vrchnosti
urèitý úrok v podobì penìz, obilí,

slepic a vajec a robotovali. O tìch,
kteøí nevlastnili ádné pozemky a
ivili se prací v lese, kamenictvím a
výrobou náøadí ze døeva, se panské
spisy nezmiòují.
V r. 1620 bylo v obci 14 usedlých
rodin  gruntù, ale po tøicetileté
válce zùstala dvì hospodáøství
pustá. Z r. 1660 se pøipomínají
v obci jména obyvatel: Proke, Vondra, Vítek, álený, Matìjù,
Martinù, Mikulá, imek, Novákù,
Burové /dva/ a Povar /mìl mlýn/.
Obec mìla v 19. Století ji vlastního uèitele /pokoutního/, který
vyuèoval dìti støídavì po domech,
v kadém domì týden. Byl to vyslouilý voják Schüler. Od r. 1820
vyuèoval v obci Jan Veselý, rodák ze
Svìtlé. Za jeho pùsobení byla pro

kolu pronajata r. 1827 svìtnice
v domì è. 16, pozdìji v è. 3 a v è. 10.
Roku 1830 byla kola umístìna
na trvalém místì v domì è. 5 /v
bývalé pastouce/, v roce 1844
byla pøestavìna z døevìné
budovy na zdìnou. Jan Veselý
odeel na odpoèinek r. 1883, po
více jak edesátiletém uèitelování
ve Svìtlé.
Zajímavá jsou ve Svìtlé jména
míst kolem obce, tzv. tratí: Bezkoutí, Pláòavy, Padìlky, na
Pøíhonì, Kamení, na Taneèku, na
Bahnech, v Køoví aj.
Svìtlá patøí k nejvýe
poloeným obcím, kde konèí
chleba a zaèíná kamení.
M. Jinochová
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Návtìva holandských dìtí a uèitelù ve Studené
Ve dnech 23.-27.5 2005 se konal
výmìnný pobyt mezi pøátelskými
obcemi Studenou a Beemsterem.
Po dlouhé a namáhavé cestì
k nám dorazili pøátelé z Holandska
s témìø dvouhodinovým zpodìním.
Hned po jejich pøíjezdu pøilo
horlivé pøivítání a astné setkání,
jeliko dìti se ji znaly z listopadové

návtìvy Beemsteru, a pak si je hostitelské rodiny odvezly domù.
V úterý zaèal spoleèný program
ve kole - holandské dìti navtívily
hodinu angliètiny, zemìpisu a
výtvarné výchovy, kde se nauèily
nìco o Èeské republice, procvièily si
cizí jazyk atd. Díky tomu poznaly
nai kolu a prùbìh naeho kolního

dne. Po obìdì se proly po studenském okolí a poté zaèal spoleèný
program na respíriu.
Ve støedu jely do blízkého
kamenolomu, krásné Telèe, na Javoøici a den byl zakonèen diskotékou
s vystoupením èeských i holandských dìtí.
Ve ètvrtek ly do Stylu, na obecní
úøad, pøidaly se k èeským dìtem na
1. stupni pøi jejich výuce. Zbytek
dne pak strávily se svou hostitelskou rodinou, kdy navtívily napø.
Jindøichùv Hradec, Zoo Jihlava a
jiná hezká, známá místa v okolí.
V pátek v sedm hodin ráno nastalo velmi smutné louèení.
Myslíme si, e Holanïanùm se u
nás velice líbilo, odnesli si plno
zkueností a poznatkù o Èeské republice, vzpomínek a záitkù a chu
k tomu se znovu setkat.
I my jsme byli velmi spokojeni a
doufáme, e se jetì nìkdy vichni
setkáme.
Dìkujeme kole za umonìní
návtìvy a za hezké postarání
o nae pøátele.
L. Foglová a H. Bartuková

Vlevo

-

vystoupení

hol.

taneèníkù

Blahopøejeme k ivotním výroèím (70, 75 a více let)
Narození v bøeznu
Rùena Fojtová, Studená
Marie Rásochová, Svìtlá
Josef Suický, Svìtlá
Vlasta tìrbová, V. Jeníkov
Jarmila Havlíková, Studená
Vlasta Lacinová, Studená
Vìra Ryneová, H. Bolíkov
Frantiek Lacina, Studená
Frantiek Stanìk, Studená
Irena Fryèová, Studená
Miroslava ílená, Studená
Miroslav Pøibyl, H. Bolíkov
Jaroslav Jech, Studená
Jaroslav Fryè, Studená

Narození v dubnu
MUDr. Lubomír Fiala, Studená
Jaroslav Èekal, Studená
Eva Køikavová, Studená
Oldøich Dubský, Studená
Anna Plchová, Studená

Jiøina imánková, Studená
Marie Rodová, Studená
Antonie Buïová, Studená
Antonie Jírová, Olany
Eduard tìrba, V. Jeníkov
Boena imánková, Studená
Frantika Horálková, Skrýchov
Blaena imerová, Studená

Narození v kvìtnu
Jaroslav Augustín, Studená
Marta Roubalová, Studená
Helena Spielmanová, Studená
Eleonora Nováková, Studená
Antonín Ryne, Studená
Julie teflová, Domaín
Karel Lisa, Studená
Drahomíra edová, Marov
Marta Bartuková, Studená
Kamila Dubská, Studená
Stanislav Filip, Sumrakov
Ferdinand Plch, Studená
Oldøich Dvoøák, Studená

tìpánka Kopøivová, Studená
Jan Duek, H. Bolíkov
Libue Vaníèková, Studená
Andìla Antoòù, H. Bolíkov

Narození v èervnu
Aneka Adamcová, Studená
Jindøika Drechslerová, Studená
Boena Geistová, Studená
Vìra Kopková, Studená
Marie Koláøová, Skrýchov
Antonie Lavièková, Studená
Jaroslav Soukup, V. Jeníkov
Oldøich Matouek, H. Bolíkov
Zdeòka Mitasová, Studená
Boena Marková, Studená
Jiøina Mitasová, Studená
Karel Petrù, Domaín
Boena Daniová, Svìtlá
Jarmila Kremlièková, Studená
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Kouzelná moc jara
A bylo jaro. Ve se probouzelo,
zaèalo rait, puèet, bzuèet. Pøíroda
volala zimní spáèe k návtìvì, procházce, ale i k úklidu. I my jsme
vyrazili. Obèanský výbor Marova
zorganizoval jarní úklid ve støedu
obce a kolem cesty k Olanùm.
Úèast byla skvìlá. Celkem 15
brigádníkù. Naveèer jsme se vichni
seli v kulturním domì,
abychom se po
zimì opìt setkali a poinformovali o vem
novém. A to se
ji schylovalo
k filipo-jakubské noci, plné
kouzel, èar a
magické moci.
Vichni byli
pozváni místními èarodìjnicemi na ojedinìlý
le t n a j e j i ch
n e jnovìjích

Sloení èlenù kolské
rady ve Studené
Zástupci jmenovaní
Obcí Studená:
Jinochová Marta
Mgr. Pøikrylová Dana
MVDr. Novák Josef
Zástupci zvolení
pedagogickými pracovníky :
Mgr. Kotounová Eva
Mgr. teflová Dana
Mgr. vehlová Marie
Zástupci zvolení
rodièovskou veøejností :
Horká árka
Jantaèová Lenka
Vrátilová Ivana
Studená 30. 5. 2005

PODÌKOVÁNÍ

SDH Studená dìkuje vem
sponzorùm a pøíznivcùm za vìcné
dary do tomboly na hasièský ples
konaný dne 19. února 2005.

dopravních prostøedcích. Samozøejmì,
e jsme velkým ohnìm museli dát
na vìdomí zlým silám, e vdy nad
nimi zvítìzíme. My, nad 300 let,
jsme byly spokojeny s návtìvností.
Nìkdo pobyl chvíli, jiný déle, ale
myslím, e to byl dalí krok
k sblíení obèanù Marova.
H. Novotná

Pøíprava dotazníkového
etøení

Vzhledem k tomu, e na podzim
letoního roku ubìhnou 3 roky z vol.
období tohoto zastupitelstva a
nového vedení na radnici, rozhodli
jsme se Vás opìt oslovit s dotazníkovým etøením. Dotazník bude redakèní rada pøipravovat bìhem
letních mìsícù, a protoe nevíme, co
pøesnì by mohlo zajímat i nae
ètenáøe, chceme vás touto formou
oslovit pøi pøípravì. Pokud vás nìkteré otázky ivota v obci zajímají
více, mùete se obracet s otázkami
na èleny redakèní rady (Mgr. E. Kotounová, M. Jinochová, Mgr. Vl.
Dvoøáková a ing. V. Èech), nebo
mùete své otázky zanechat na
obecním úøadì u p. Novákové. Na
základì vaich dotazù a z naich
nápadù pøipravíme dotazník, který
otiskneme v záøí. Stejnì jako
minule jej zpracujeme a s výsledky
vás seznámíme.
Red. rada

Pouití penìz od
Holanïanù

Uzávìrka pøítího
èísla TEPu je
20. srpna 2005.
SAZBA A TISK

REKLAMNÍ SLUBY

VIZITKY
PLAKÁTY
Jiøí
LETÁKY
Studená
NOVINY

Kotoun

1. máje 452,
NOVÌ - LAMINOVÁNÍ
tel .: 384 490 400

Co mi kola dala a co
nedala

Také jste se u nìkdy nad touto
otázkou zamysleli? Já právì teï.
kola mi, stejnì jako kadému,
urèitì dala mnoho pøátel, vìdomostí, dobrých, ale i patných
vzpomínek na kolu a samozøejmì i
dobrý zá-klad do ivota. Darovala i
vám stejné vìci jako mnì?
Nejvíc si cením toho, e mi kola
dala pøátele. V ivotì bez pøátel
bych byl urèitì poøád znudìnej,
smutný, nic by mì nebavilo a mìl
bych poøád patnou náladu. Mí
pøátelé mi toti dokáí skoro
v kadé situaci pomoci a umí napl-

Chceme se touto cestou omluvit
naim ètenáøùm, e nemùeme dosud zveøejnit informace o tom, co si
poøídily sportovní organizace ve
Studené z daru od naich pøátel
z Holandska, protoe to nemáme od
vech. Vyzýváme touto cestou sportovní organizace, aby se obrátily na
místostarostu a dodaly èlánky o
tom, co si zakoupily z daru, a to
nejpozdìji do vydání pøítího èísla
Tepu. Dìkujeme.
V. Èech
nit mùj volný èas radostí a zábavou.
I kdy se nìkdy se svým
kamarádem pohádám, za chvíli se
usmíøíme a z naeho pøátelství se
opìt stane neprobouratelná zeï.
Doufám, e nikdy své kamarády
neztratím a e je budu mít po celý
svùj ivot. V naí tøídì urèitì není
èlovìk, který by nemìl ani jednoho
kamaráda.
A co mi kola nedala? Nedala mi
jedinou vìc, a to nepøátele. Jsem
velice rád, e ádného nepøítele
nemám a e neznám nikoho, kdo by
jej mìl. A letos budu z této koly
odcházet, budu na ni urèitì
vzpomínat v dobrém.
TOMÁ ÈEKAL, 9.B
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Obec Studená
poøádá
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Akce se koná s pøipomenutím 125. výroèí
narození pana Jana Satrapy sen., 83. výroèí
narození pana Jana Satrapy jun. Dále si
pøipomínáme 130. výroèí zalo ení provozovny na
masné a uzenáøské výrobky ve Studené, 91. výroèí
zahájení výroby masných a uzenáøských výrobkù v
Kostelci u Jihlavy, 79. výroèí zahájení výroby v
Hodicích, 78. výroèí zahájení výroby v Krahulèí a 69.
výroèí zahájení výroby v Rozkoši.
Trasa této akce prochází uvedenými obcemi z
oblasti Èeské Kanady pøes zemské hranice na
Moravu, malebnou krajinou Moravské Sibiøe, za obcí
Studená na nejvyšším bodì celé trasy (cca 680
mnm) pøejí díte pásmo hlavního evropského rozvodí
Dunaj - Labe, míjíte pøes Mrákotín Telè, hrad
Roštejn, pøes Hodice, Tøeš do Kostelce, kde je
konec uvedené trasy.
Celková délka trasy cca 60 km, je èlenìna na 4
etapy, které je mo né absolvovat i jednotlivì. V
nìkterých pøípadech lze vyu ít i ménì frekventované
komunikace, co je vhodné pro ménì zdatné
cykloturisty i mláde .

e

Jana Satrapy
2005
Akce se koná s pøipomenutím
125. výroèí narození Jana Satrapy sen.
83. výroèí narození Jana Satrapy jun.
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Sobota 18. 6. parkovištì pøed branou spoleènosti OBAL,
a.s. Rozkoš (mapa KÈT èíslo 78). Start v 7.45 hod.

POZNÁMKA
Akce se koná za kadého poèasí. Dìti do 15 let pouze v
doprovodu dospìlé osoby. Spoje ÈD, kterými se budete
chtít vracet domù z cíle v Kostelci, si pøedem zjistìte, vè.
mo nosti pøepravy jízdních kol.

Vá ení pøátelé cykloturistiky!
Pøi poøádání této akce chceme
upozornit na významný, nadèasový pøínos zástupcù
nìkolika generací rodiny Satrapù ke zvýšení  ivotní
úrovnì obyvatel døíve znaènì chudé, lze øíci zaostalé
oblasti Èeskomoravské vrchoviny, ale i k proslavení
našich zemí v zahranièí sortimentem a kvalitou
výrobkù firmy Satrapa.
Pøedstavitelé této firmy se svými
výsledky pøi podnikání, díky svému nadání, invenci,
erudici, pracovitosti, èestnosti, dùslednosti, morálním
zásadám,
humanismu
apod.
zaøadili
mezi
nejvýznamnìjší podnikatele v historii našich národù.

S

Jindøichùv
Hradec

km

Rozkoš

10 km

VYBAVENÍ
Jakýkoliv typ jízdního kola s pøíslušným vybavením
i pro silnièní provoz. S MTB ev. TREK mo nost
jízdy i po cestách mimo provoz. Popis trasy pøi
zahájení i v cíli jednotlivých etap. Kopie map lze
zakoupit na startu.

18 km

Hodice

Telè
Krahulèí

sazba a tisk Jiøí Kotoun Studená

Javoøice

14.45 - 15.00 v cíli na parkovišti u nádra í ÈD v
Kostelci.

pièák

12 km

Roštejn
Jan Satrapa sen. (1880 - 1948)
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UKONÈENÍ

Jihlava

Kostelec

Studená

ETAPY
1) Rozkoš - Studená (cca 13 km), 7.45 - 8.30; ve
Studené pøestávka pøed radnicí u sochy sv. Jana
Nepomuckého 8.30 - 9.00.
2) Studená - Krahulèí (cca 10 km), 9.00 - 9.45; v
Krahulèí pøestávka na parkovišti spol. Masozávod,
9.40 - 10.15 (mapa KÈT èíslo 77).
3) Krahulèí - Hodice (cca 18 km) mo no jet pøes
Telè a Roštejn, 10.15 - 12.15; v Hodicích pøestávka
na parkovišti u pohostinství na návsi (køí ek s
kaštany) 12.15 - 13.00.
4) Hodice - Kostelec (cca 12 km), 13.00 - 14.45;
cíl je u nádra í ÈD (mapa KÈT èíslo 79).

STARTOVNÉ
Dobrovolné.

ODMÌNA
Absolventi alespoò jedné etapy, èi celé trasy obdr í
„pøíle itostný“ knoflík vyrobený v.d. Styl Studená, v
pøípadì sponzorských pøíspìvkù i jiné suvenýry.
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Fotogalerie kulturních a spoleèenských akcí

Setkání dùchodcù

Spoleèenský veèer

Karneval v Jilmu a Dìtský den v Horním Poli
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Studená
Na dohled hory tie døímá,
pokrytá bílou duchnou snìhu,
vede k ní vdycky cesta pøímá.
Má pro nás krásu, lásku, nìhu!
Mnohými lidmi je také milované
to malé místo v lùnì Vysoèiny,
do vínku má své kouzlo dané
uprostøed jara, léta i zimy.
Ten, kdo sem obèas cestu najde,
spatøí kol sebe hory kamení,
pøesto i jiné její krásy najde.
Pro jeho srdce je to znamení!
Námìstí, kostel i kopce mírné,
zelenì vude dost a dost,
hluboké lesy a pole írné.
Èlovìk je brán jen jako host!
Takto vypadá sbìrný dvùr po návtìvì nìkterých obèanù po provozní dobì.

V. tìpán

POZVÁN Í
SDH Studená zve obèany na tradièní pouové posezení
do hasièské zbrojnice. Hudba a obèerstvení zajitìno.
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Byty ve Studené

Dne 18. 5. 2005 se v zasedací
místnosti Obecního úøadu ve Studené
uskuteènila
beseda
k problémùm bytové politiky obce.
Besedy se zúèastnili zástupci Èeské
spoøitelny a. s., kteøí pøítomné
seznámili s moností získání finanèních prostøedkù pro výstavbu
nebo rekonstrukci rodinného
domku nebo bytu. Cílem bylo získat
pøehled o poadavcích obèanù Studené a okolí na øeení jejich bytové
problematiky. Dále byla podána informace
o
výstavbì
11ti
malometráních bytù ve Studené
vèetnì nájmù v jednotlivých bytech
po ukonèení výstavby. Nájemné je
stanoveno podle stávajících pøedpisù a zákonù, v pøípadì jejich
zmìny bude nájemné upraveno.
Berte proto tyto informace o nájemném jako orientaèní. Zájemci o byty
mohou podávat své ádosti na obecním úøadì. V pøípadì, e nebude
zájem ze strany obèanù Studené a
okolí, budou byty nabídnuty
prostøednictvím inzerce.
J.Rod

Proè cestovat za slubami do jiných mìst, kdy tyto sluby mùete vyuít v naší obci.
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U nás mùete vyuít všech slu eb spol. Eurotel tak,
jak je to u všech prodejcù, kteøí jsou autorizovaní zástupci.
Jedná se o uzavøení smluv, vyuití Benefit bodu,
prodluování smluv - Mobil Plus. Dále vám zmìníme
zdarma Váš tarif nebo pøizpùsobíme dle Vašich moností.

ROZÍØENÍ SORTIMENTU
Od 1.5. 2005 jsme zahájili prodej náplní do tiskáren.
Dìláme renovace náplní pro kopírky a faxy od znaèkových výrobcù.
Ceny náplní ji od 119,- Kè napø. firmy Canon.
Vekeré náplnì, které nebudou na skladì, dodáme do 48 hodin.
Rozíøili jsme sortiment o baterie do videokamer spol. Panasonic,
kazet do videokamer vech druhù dle vaí objednávky.

ZDENÌK ØÍHA

Palackého 490, Studená
tel.: 602 842 629
Nákladní autodoprava

Výkopové práce minibagrem
vhodné pro zahrady
parcely
pøípojky

Pøípadné objednávky
na uvedené adrese, nebo
Eurotel Studená
Lubo Nìmec
zavolejte, pøijedeme, poradíme

ZDENÌK ØÍHA

Studená

STUDENSKÝ TEP
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AUTOKOLA
Martin Høava Poèátky
Nabízí získání øidièského oprávnìní vech
skupin, kondièní jízdy a kolení øidièù.
Zahájení kadou støedu od 15°° hodin
v areálu Agrodrustva Poèátky.

Tel.: 607 654 896 nebo 776 602 680
PRODÁM
OPEL OMEGA MV 6, rok výr. 1996, plná výbava,
cena 95 tis. Kè. Tel.: 602 161 021
PRODÁM
Byt 3+1 v OV ve Studené, 4. patro, výtah, lodie.
Tel.: 723 487 390

MO ÈSCH ve Studené Vás zve na
tradièní pouovou výstavu zvíøat.
Otevøeno bude v sobotu 9.7. od 12 do 18 hod.
a v nedìli 10.7. od 8 do 16 hod.
J. Horký
Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel, náklad
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